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Se og Hør:
Der burde
nok være
færre kendte
Der er kendte mennesker
over det hele efterhånden. Og
det er ikke gået ubemærket
hen på ugebladet Se og Hør,
der lever af at beskrive de
kendtes gøre og laden.
- I gamle dage behøvede
man bare sige Ghita - så vidste folk, hvem det var. Men
der er relativt få, der brænder
igennem på den måde i dag.
Der er kommet så mange, at
vi knap nok kan holde styr på,
hvem de er, siger Se og Hørjournalist Marianne Torpe,
som har været på bladet i 10
år, til Politiken.
Hvor kendisvæksten har
været til at føle på for ugebladet, så er mængden af sladderjournalistik også eskaleret
voldsomt, siger journalist og
forsker Kirsten Sparre.
Hun har undersøgt mængden af kendisstof i medierne
i 1999 og 2008, og kendishistorierne er steget med 282
procent.
- Der er både flere kendte
og også flere medier, der gentager de samme historier om
kendte. Meget af stigningen
skyldes internettet, hvor der
satsses på kendisstof, siger
Kirsten Sparre til avisen.
Salgstallene på Se og Hør
ligger i dag på mellem 155.000
og 175.000 solgte eksemplarer om ugen - for 10 år siden
var det omkring 230.000.
Og måske ville det være
bedre med færre kendte, siger
Se og Hørs chefredaktør Kim
Henningsen.
- Min første tanke var jo,
at det er godt for os, at der er
kommet flere kendte. Men
det kan jo egentlig godt være,
at man skulle ønske sig tilbage til dengang, da nettet
knap nok eksisterede, og der
var færre kendte, som alle til
gengæld kunne relatere sig
til og købe blade for at følge.
(ritzau)
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Erik Fabrin siger klart nej til lønnedgang
Det er nonsens, når politikerne kappes om at gå ned i løn
for at vende den økonomiske
krise, mener næstformand
i Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V).
- Nu må man holde op med
at konkurrere med hinanden
om den slags forslag. Det vil
overhovedet ikke gavne statens budget i sidste ende, det
er ren og skær symbolpolitik,
siger Erik Fabrin (V).

Først meldte regeringen
ud, at ministrene vil gå fem
procent ned i løn. Et flertal
i folketinget er også parat til
at skære fem procent af deres
løn for at vise solidaritet med
danskere, der får fastfrosset
deres ydelser.
Og i går foreslog Birgitte
Josefsen, der er formand for
Venstre i Region Nordjylland, og som også sidder i
Folketinget, at alle regions-

rådspolitikere går fem procent ned i løn i resten af 2010,
2011 og 2012.
Ikke nok i løn
Men de solidariske følelser
smitter ikke af på KL’s næstformand Erik Fabrin.
- Kommunalpolitikere får i
forvejen ikke nok i løn i forhold til det arbejde, som de
yder, og man har længe talt
om, at byrådspolitikere skulle

have mere i løn for at tiltrække folk, siger han.
Erik Fabrin får selv 720.000
kroner som borgmester for
Rudersdal Kommune, derudover får han blandt andet
vederlag for sit arbejde som
næstformand i Kommunernes Landsforening.
Et almindeligt byrådsmedlem i Rudersdal Kommune
får omkring 100.000 kroner
om året, og det er ifølge Erik

Hjælpendehånd
tilenlillesyvsover

Fabrin kun rimeligt.
- At man vil lave symbolpolitik ved at politikerne kappes
om, om man nu skal gå 5, 6, 7
eller 8 procent ned i løn, det
er bare ikke min idé.
Det er Folketingets medlemmer, som i sidste ende
fastsætter lønnen til borgmestre og byrådsmedlemmer.
(ritzau)

■ Biolog, gymnasielærer og
hasselmuskonsulent Helle
Vilhelmsen fortalte om syvsoveren, der helst ikke skal
længere væk end 30-40 meter fra reden på en nat for at
hente føde.

■ Knapt 30 deltagere
i arrangement, der
skal forbedre
hasselmusens levevilkår i Sollerup Skov

Dagen i går var helliget den
biologiske mangfoldighed,
og næsten 30 naturelskere i
alle aldre valgte at deltage i
Skov- og Naturstyrelsens arrangement om hasselmusen i
Sollerup Skov.
Her kunne de dels blive
klogere på den lille, totalfredede syvsover, dels sørge for
at forbedre dens leveforhold
i denne skov.
Hasselmusen er et natdyr,
så det eneste levende eksemplar, der blev set under arrangementet, var det, som den
tyske biolog, Björn Schultz
fra Bordesholm ved Rendsborg, havde med.
Der er et samarbejde mellem Danmark og Tyskland
om dette dyr, som er stærkt
udbredt i dele af Slesvig-Holsten, især egnene omkring
Neumünster.
Det er ikke alle og enhver
beskåret at have en levende
hasselmus. Det skal der specialtilladelse til, og en sådan
har Björn Schultz, som havde
sine to sønner med til arrangementet.
Syv måneder i dvale
Biolog og gymnasielærer i
Svendborg,HelleVilhelmsen,
som er hasselmuskonsulent,
fortalte de fremmødte om dyret, som først for nylig er vågnet af sin syv måneder lange
dvaletilstand.
I øvrigt har den ikke taget

typisk 15 gram let, når den
vågner af dvalen, og den skulle gerne have den dobbelte
vægt, når det påny er tiden at
lægge sin hen.
I mellemtiden vil en typisk
hun have født et enkelt kuld
unger.

■ Hasselmusen her er to år gammel. Under optimalt forhold
kan den godt nå en alder af seks år, fortæller den tyske biolog
Björn Schultz, som havde den med til arrangementet i Sollerup
Skov.
skade af den kolde og efter
danske forhold langvarige

vinter. Men nu skal der til at
ske noget. Hasselmusen er

Giv redekasser fred og ro
Derfor gik den anden del af
arrangementet ud på at plante en masse forskellige buske
såsom kvalkred, benred, hassel og tjørn samt få sømmet ti
redekasser op på lige så mange træstammer.
Det skal lette fødeoptagelsen og sikre fred og ro.
Statsskovridder Søren Kirk
Strandgaard appellerede de

fremmødte til ikke at åbne
redekasserne, som har låg i
toppen.
Det kan i øvrigt også være
ubehageligt og farligt, da
kæmpegedehamsen kan finde på at indtage kasserne og
yngle i dem. Så får man en
noget mere aggressiv hilsen,
hvis man alligevel er nysgerrig og ser efter, om der er noget i kasserne.
Nu er der 500-600 redekasser i alt i Sollerup Skov til hasselsmusen, som er beskyttet
af diverse konventioner og et
EU-direktiv.
Af MichaelLorenzen
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